Privacyverklaring
Dansstudio Djazzle heeft deze privacy verklaring opgesteld om duidelijk te maken dat wij waarde hechten aan de privacy
van onze leden en bezoekers van onze website. In het hierna volgende kunt u lezen hoe wij omgaan met informatie die
wij via deze website over onze bezoekers verkrijgen
Heeft u vragen naar aanleiding van deze verklaring neem dan gerust contact op via info@djazzle.com.
Persoonsgegevens die wij verwerken
Dansstudio Djazzle verwerkt persoonsgegevens van cursisten doordat u gebruik maakt van onze diensten en omdat u
deze gegevens zelf aan ons verstrekt.
Persoonsgegevens die wij verwerken zijn:
Voor- en achternaam van de cursist, geboortedatum, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres,
bankrekeningnummer
We kunnen niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders aan betrokken te zijn bij de online
activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke
toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over
een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@djazzle.com, dan verwijderen wij deze informatie.
Doel gegevens
Deze gegevens worden gebruikt om contact op te nemen, ledenadministratie, innen van contributies en voor het
verzenden van nieuwsbrieven.
Foto, film, muziekopname
Op onze dansschool maken wij regelmatig foto's en video's, om op deze manier te laten zien hoe onze
lessen/workshops/optredens eruit zien aan andere geïnteresseerden. Het is mogelijk dat wij deze beelden gebruiken op
social media, onze website of ander promotiemateriaal.
Cursist geeft bij inschrijving wel of niet toestemming voor het maken en gebruiken van beeldmateriaal in de
lessen/optredens waar je herkenbaar op te zien bent. Wij gaan zorgvuldig om met deze foto's en video's. Wij plaatsen
geen beeldmateriaal waardoor leerlingen of docenten schade kunnen ondervinden.
Jouw toestemming geldt alleen voor foto's en video's die door ons, of in onze opdracht worden gemaakt en zoals
hierboven omschreven ter gebruik voor commerciële doeleinden binnen en buiten de dansschool.
Delen van persoonsgegevens met derden
Dansstudio Djazzle verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de
uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
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Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Dansstudio Djazzle gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.
Bewaartermijnen
Gegevens van de cursist, inclusief e-mails aan Dansstudio Djazzle, worden bewaard voor de tijd dat cursist lid is van
Dansstudio Djazzle. Indien het lidmaatschap beëindigd wordt, worden de gegevens verwijderd als aan alle contractuele
verplichtingen zijn voldaan, tenzij op grond van een wettelijke regeling jouw gegevens langer bewaard moeten worden.
De gegevens in de financiële administratie worden bewaard gedurende maximaal 7 jaar.
Beveiliging
De ledenadministratie wordt bewaard binnen een beveiligde cloud.
Jouw rechten
Cursist, of ouder/verzorger indien cursist minderjarig is, heeft het recht om ten alle tijden zijn/haar gegevens op te vragen
die bij Dansstudio Djazzle vastgelegd zijn. Eveneens kunt u zelf deze gegevens wijzigen in de ledenadministratie.
Wijzigingen
Deze privacyverklaring kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd bij wijzigingen in de bedrijfsvoering van
Dansstudio Djazzle. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.
Algemene Voorwaarden
De Algemene Voorwaarden van Dansstudio Djazzle zijn te alle tijden na te lezen op www.djazzle.com.
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